Namen projekta

Didaktična in ekološko turistična kmetija Pohorka (Občina Maribor)
spletna stran: http://users.triera.net/cojhtmar

Nadaljevanje in nadgradnja projekta “DIKMET_in_KC” (Izvedba definiranja ponudbe in
postavitev kriterijev za ponudnike okolju prijaznih didaktičnih kmetij ter vzpostavitev modela
upravljanja didaktične kmetije in kompetenčnega centra na območju lokalne razvojne
strategije TOTI LAS)
Projekt prispeva k cilju lokalne strategije TOTI LAS - razvoj podeželja s prednostno nalogo
oz. ukrepom - obnova in ohranjanje kulturne dediščine.
Projekt se vključuje v razvojne prednosti celotnega območja občin Maribor, Pesnica, Kungota,
Duplek in Šentilj - odpiranje novih potencialov na razvoju novih (dopolnilnih) dejavnosti na
podeželju, predvsem v smeri povezovanja različnih generacij kot tudi podeželskega in
urbanega okolja ter različnih akterjev (društev in drugih oblik organizacij), ki delujejo na
področju podeželja.
Cilji projekta
Splošen cilj:
● Prispevati k ohranjanju kulturne dediščine na podeželju z vzpostavitvijo mreže učnih kmetij
v vseh občinah TOTI LASa, kot nove oblike zelenega turizma, ki omogoča večjo
prepoznavnosti območja ter krepi regionalno identiteto.
Specifični cilji:
● Povečanje števila učnih/didaktičnih kmetij na 5 kmetij na območju TOTI LAS (občine
Šentilj, Pesnica, Kungota, Duplek in Maribor) v obdobju 1 leta.
● Dvig stopnje motiviranosti lokalnih prebivalcev za vzpostavitev in registracijo učnih kmetij
s pomočjo srečanj in svetovanj;
● Povečanje informiranosti in osveščenosti lokalnega prebivalstva o pomenu učnih kmetij in
dediščine ter možnostih nove ponudbe našega območja za 3% v 1 letu.

Ekološka kmetija »Pohorka«, Marija Cojhter, leži na južnem
pobočju mariborskega Pohorja, na nadmorski višini 450 metrov, v
vasi Razvanje, na Vrhah. Do pohorskih smučišč je le streljaj ali
slabih 8 minut vožnje. Na kmetiji, ki je stara več kot dvesto let in
obsega sedem hektarjev kmetijskih in gozdnih zemljišč, že vrsto
let pridelujejo hrano na zdrav način.
Didaktična in ekološka kmetija Lenič (Občina Duplek)
spletna stran: http://ekokmetijalenic.webs.com/
Dejavnosti na kmetiji je lastnica Irena Lenič razširila na
osveščanje mladih generacij. Meni, da je ekološka kmetija
najboljša učilnica, kjer se otroci prek doživetij vida, sluha in
vonja naučijo, kako se prideluje hrana, ki je naravi in živalim
prijazna; kako se z naravo sodeluje in kaj pomenijo agresivni
posegi v naravo. Čudovito je opazovati te navihane, vedoželjne
obrazke, ko jim razlaga o rastlinah, čajih, peki kruha … ali ko z
njimi sadi ali nabira zelišča.
Didaktična kmetija Leber-Vračko (Občina Kungota)
spletna stran: http://www.kungota.si/povezava.aspx?pid=157
Kmetija vam ponuja degustacijo vin lastne proizvodnje in prodajo
odprtega in stekleničenega vina. Ukvarjajo se tudi z živinorejo rejo govedi in prodajo mleka.
Pri gospe Alenki si lahko naročite prečudovite šopke in
aranžmaje iz suhega cvetja, ali se udeležite praktične delavnice in
si aranžmaje izdelate sami.

Registrirane didaktične/učne kmetije na območju TOTI LAS
Didaktična kmetija Eder (Občina Pesnica)
Zaradi zelo bogate zgodovine kmetije se je lastnik Zdravko Eder
odločil, da bo aktivno pristopil k ohranjanju kulturne dediščine
in k njeni revitalizaciji skozi etnološko zbirko okoli 2000
različnih starih predmetov (orodij, strojev, aparatov, glasbil,
posodja in knjig). Kmetija nudi obiskovalcem, predvsem
otrokom in mladim, prostor za učne delavnice in družabna
srečanja in sprostitev v naravi.

Didaktična kmetija in vinotoč Dreier (Občina Šentilj)
spletna stran: http://www.td-klopotec.si/dreier.htm
Kmetija Dreier je sadjarsko-vinogradniška kmetija, kjer sta
zaposlena dva družinska člana: Gospa Danica in njen mož
Bogomir Dreier. Obdelovalne površine zajemajo 1,5 hektarja
jabolk, 1 hektar vinograda ter 0,2 hektarja nasadov jagod.
Na vinotoču nudijo hrano iz tunke (»kible«), v krušni peči pečejo
več vrst kruha, za posladek ponudijo gostom potico in jabolčne
štruklje. Postrežejo vam sortna bela vina, rdeča vina, jabolčni in
grozdni sok. Sprejemajo skupine po naročilu.

Partnerji projekta
Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
Dragica Marinič, direktorica, vodja projekta
mag. Zdenka Kresnik in Monika Gabrijan, strokovni sodelavki projekta
telefon: 059 080 285, 059 080 286
e-pošta: dragica.marinic@ektc.si; zdenka.kresnik@ektc.si; monika.gabrijan@ektc.si
spletna stran: http://www.ektc.si
Društvo za kulturo, turizem, šport in razvoj »Štibl« Pesnica
Zdravko Eder in Simona Eder, koordinatorja projekta
telefon: 041 722 012 (Zdravko), 041 686 448 (Simona)
e-pošta: stibl.eder@gmail.com

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA TOTI LAS

DRUŠTVO ZA KULTURO,
TURIZEM, ŠPORT IN RAZVOJ
ŠTIBL PESNICA

Vedoma, Zavod za razvoj znanja in podjetništva
Olga Pregl, direktorica, koordinatorka projekta
telefon: 051 635 712
e-pošta: olga.pregl@siol.net
spletna stran: http://www.vedoma.si

PESNICA

Kontakti kmetij:
 Didaktična kmetija in vinotoč Dreier
telefon: 02 720 54 23
e-pošta: vinotoc.dreier@ario.net
 Didaktična kmetija Eder
telefon: 041 722 012, 02 653 0880
e-pošta: stibl.eder@gmail.com
 Didaktična kmetija Leber-Vračko
telefon: 02 656 37 11
e-pošta: leber-vracko.katja@siol.net
 Didaktična in ekološka kmetija Lenič
telefon: 040 882 479, 02 684 02 76
e-pošta: ekokmetijalenic@yahoo.com
 Didaktična in ekološko turistična kmetija Pohorka
telefon: 02 33 26 139

Projekt

UČNE KMETIJE –
DESTINACIJE ZELENEGA TURIZMA
Akronim projekta
»KmeZELtur«

Zloženka KMEZELTUR
Založil: Društvo »Štibl« Pesnica
Zanj: Miran Eferl, predsednik društva, Simona Eder
Besedilo: EKTC Maribor, Zavod Vedoma, Društvo »Štibl« Pesnica
Fotografije: Arhiv EKTC Maribor
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Spletna stran projekta

http://www.ektc.si/pages/si/projekti/toti-las/kmezeltur.php?lang=EN
Trajanje projekta
Od 15. decembra 2011 do 30. novembra 2012.

